
 

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

4 priedas 
 

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 

forma) 
 

  

188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 
 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas) 
 

  

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
 

  

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 
 

  

Eil. Finansavimo sumos  Per ataskaitinį laikotarpį  

Nr.  Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Finansavimo 

sumos 

(gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą  

Finansavimo 

sumų 

pergrupavimas 

Neatlygintinai 

gautas turtas 
Perduota 

kitiems viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl turto 

pardavimo 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

panaudojimo 

savo veiklai 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Finansavimo 

sumos 

(grąžintos) 

Finansavimo 

sumų 

(gautinų) 

pasikeitimas 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų): 

           

2 nepiniginiam turtui įsigyti            

3 kitoms išlaidoms kompensuoti            

4 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų): 

5 177,50 103 597,09     (104 184,64)    4 589,95 

5 nepiniginiam turtui įsigyti 4 810,65      (679,08)    4 131,57 

6 kitoms išlaidoms kompensuoti 366,85 103 597,09     (103 505,56)    458,38 

7 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių 

ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama 

iš Europos Sąjungos, neįskaitant 

finansavimo sumų iš valstybės ar 

savivaldybės biudžetų ES  projektams 

finansuoti): 

           

8 nepiniginiam turtui įsigyti            

http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=5&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=5&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=5&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=6&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=6&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=6&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=6&stulp=11


9 kitoms išlaidoms kompensuoti            

10 Iš kitų šaltinių:            

11 nepiniginiam turtui įsigyti            

12 kitoms išlaidoms kompensuoti            

13 Iš viso finansavimo sumų 5 177,50 103 597,09     (104 184,64)    4 589,95 
  

  

L.e.p. Savivaldybės kontrolierius 
 

   

Inga Šimkūnaitė 
 

     

(pareigos) 
 

 

(parašas) 
 

 

(vardas, pavardė) 
 

     

 

Vyresnysis specialistas-darbuotojas 
 

   

Daiva Bartašienė 
 

     

(pareigos) 
 

 

(parašas) 
 

 

(vardas, pavardė) 
 

     

   

 

 

http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=11

